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  من كافیة ملحقاتھا و المحالت تكون أن یجب 
 حیث

 میكانیكیا، أو/ و طبیعیا مالئمة بصفة التھویة 

 ااصطناعی أو/ و طبیعیا مالئمة بصفة  اإلنارة، 

 التھویة و التكییف أجھزة تكون أن یجب كما 
 الحرارة صرف تضمن: أن بصفة مصممة
 األبخرة، و الدخان و المفرطة

 إلى ملوثة منطقة من للھواء تسرب كل تتجنب 
 مع التعامل منطقة خصوصا و نظیفة منطقة
 .الغذائیة المواد

 ألجل مالئمة ھیاكل أو/ و أجھزة توفر أن یجب
 الغذائیة النفایات من حسنة بطرقالتخلص و التخزین

لالستھالك والنفایات.  القابلة غیر  

 مصممة النفایات تخزین فضاءات تكون أن یجب
دائمة بصفة نظیفة ببقائھا تسمح ومسیرة بطریقة  

 القابلة غیر الغذائیة النفایات تصرف أن یجب كما
.ممكن وقت بأسرع لالستھالك  

  140- 17 رقم التنفيذي المرسوم

 2017 ابريل 11 في المؤرخ

 الصحية والنظافة النظافة شروط يحدد

 المواد الغذائية عملية وضع اثناء

الغش وقمع المستهلك حماية مصلحة   

 مكتب ترقية الجودة والعالقـات مع الحركة الجمعوية

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية قـالمة

 ا�هتویة و إال�رة �ىل املطبقة الضوابط

 النفا�ت رصف �ىل املطبقة لضوابطا

  یجب على المتدخلین في عملیة عرض المواد
 السھر على أن یكون:  الغذائیة لإلستھالك

  المتداولون المدعوون للدخول في اتصال مباشر أو
و  غیر مباشر مع المواد الغذائیة ، مؤطرین

متحصلین على تكوینات و / أو تعلیمات في مجال 
مع العملیات المكلفین النظافة الغذائیة  تتالءم 

 بالقیام بھا ،
  األشخاص المسؤولون عن تطبیق اإلجراء قد

على تكوین مسبق مالئم فیما یخص  تحصلوا
تطبیق مبادئ نظام تحلیل األخطار و نقاط المراقبة 

 و قواعد النظافة.  )HACCPالحرجة (

 لٕالس�هتالك الغذائیة املواد عرض معلیة

قـالمة لوالية التجارة مديرية   

قـالمة- الجامعة طريق اإلداري المجمع العنوان   

037260482˸الفـاكس     037260481˸الهاتف  

dcwguelma@gmail.com االلكتروني البريد  

www.dcwguelma.dz 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع المنشآت األولالقسم   
وذات الملوثة  المناطق:تقام مواقع المنشآت في  أالیجب 

 للتلویث،الصناعیة المولدة لمصادر محتملة  النشاطات
والقوارض والحیوانات  للفیضانات ولآلفاتالمعرضة 

 الضارة

وتھیئتھالقسم الثاني: تصمیم المنشآت ا  
یجب أن تصمم المنشآت بطریقة تسمح بتطبیق الطرق  

تلویث المواد الغذائیة، وذات  والوقایة منة للنظافة الحسن
والمستخدمین أبعاد كافیة بالنظر إلى طبیعة استعمالھا 

.والتجھیزات والمعدات المستخدمة الالزمین  

المحالت المؤقتة أو المتنقلة و الموزعات  الثالث:لقسم ا
 اآللیة

یجب أن تكون مصنوعة بمواد لیس لھا أثر سام على المادة 
الغذائیة ، و المساحات المالمسة جد ملساء وغیر قابلة 
 للتآكل و تصمد أمام عملیات الصیانة المتكررة و التنظیف

 تلویث، كل محمیة من األولیة المواد تكون أن یجب 
 احترام على السھر األولي اإلنتاج في المتدخلین على یجب 

 من بالوقایة بھما المعمول والتنظیمیة التشریعیة األحكام
 المستھلك صحة على خطرا تشكل أن یمكن التي األخطار

  وأمنھ
 والمعدات والمحالت الالزمة التجھیزات تكون أن یجب 

 أو تحضیرھا أو إنتاجھا أو األولیة المواد جمع لعملیات
 مھیأة تخزینھا نقلھا أو أو توضیبھا أو معالجتھا

  مالئمة ومستعملة بطرق
 بمواد مغلفة أو والمعدات مكونة التجھیزات تكون أن یجب 

 ومقاومة للتعفن وملساء ومضادة للتسرب مانعة
 .والتآكل للصدمات

 شامل التجھیزات لتنظیف ھذه تخضع أن یجب كما 
 ومرضیة وصیانة سھلة

 المادة رقم ألحكام تطبیقا المرسوم ھذا إعداد تم

في  المؤرخ 03-09 رقم القانون من 6

 م والذي یھدف أساسا 2009 سنة فبرایر25

  ˸إلى

 الصحیة والنظافة النظافة شروط تحدید 
 الغذائیة المواد وضع عملیة أثناء

 .البشري لالستھالك
 مراحل كل على المرسوم ھذا أحكام تطبیق 

 وتشمل لالستھالك، الغذائیة المواد وضع
 والمعالجة والتصنیع واالستیراد اإلنتاج

 والتوزیع والنقل والتخزین والتحویل
 إلى األولي اإلنتاج من وبالتجزئة بالجملة

 .النھائي المستھلك ةغای

والمعدات واألواني التجھیزات الرابع: القسم �ولیة املواد �ىل املطبقة الضوابط الهدف وجمال التطبیق  

 المادة على سام أثر لھا لیس بمواد مصنوعة تكون أن یجب 

 للتآكل قابلة وغیر ملساء جد والمساحات المالمسة الغذائیة،

التنظیف و المتكررة الصیانة عملیات أمام وتصمد  . 

 وملحقاتھا وكذا  المحالت تكون أن یجب
 في وأن تبقى صحیح بشكل مصانة تجھیزاتھا

 تلویث مخاطر لتجنب النظافة من جیدة حالة
 ةالغذائی المواد

 وتطھیر المحالت تنظیف یكون أن یجب 
 كل تجنب وكافیة ألجل دوریة وملحقاتھا بصفة

 التلویث مخاطر

 واستعمال نجارة الجاف الكنس باتا منعا یمنع 
 .ملحقاتھا و المحالت أرضیات على الخشب

 والتنظیف الصیانة لمواد بالنسبة 

 مع التعامل یتم حیث مناطق في تخزن أال یجب 
 أو أماكن في تخزن أن ولكن یجب الغذائیة المواد
 .وتغلق بمفاتیح للتسرب مانعة خزائن

 والتنظیف الصیانة �ىل املطبقة الضوابط

 والتجهزيات امل�ش�ٓت �ىل املطبقة لضوابطا




